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لف ولو سهوا ماال لغريه ضمنه وإن أكره عىل     .ضمن من أكرهه اإلتالففصل ومن أ

هذا الفصل من الفصول املهمة التي أوردها املصنف وهي من املسائل الدقيقة، وهي 

ة دقيقة  لف شخص لغريه ماًال يلزمه الضامن، هذه املسأ قضية إتالف مال الغري، متى إذا أ

لف ماًال  جًدا، ولربام مرت علينا يف أحوال كثرية جًدا جًدا، مر معنا يف باب األجرة أن من أ

لفه بتعٍد أو بتفريط فإنه يضمن، بخالف  من غري تعٍد وال تفريط فإنه ال يضمن، وإن أ

  .العارية فإنه يضمن مطلًقا بتفريط أو بدون إال ما استثني يف حمله، وهكذا

ال فرط يف إتالف ه أو مل يفرط ويتعدى يف إتالفه سيذكر هنا يتكلم متى نعلم أن هذا ا

  :املصنف هنا بعض الصور

لف ولو سهوا ماال لغريه ضمنه  «: فقال لف »ومن أ لف لغريه : قوله أ أي كل من أ

ماًال، قصًدا منه أو بدون قصد فإن اإلتالف ال تلزم فيه النية، وال يلزم فيه العلم، هذه قاعدة 

لف لغريه من كل اإلتالفات ال يلزم فيها النية و ال يلزم فيها العلم، وبناء عىل ذلك فمن أ

ه متعدي لف لغريه شيئًا، لزمه ضامن، أل   .غري نية، كان نائًام وانقلب فأ

لفه عليه ضامنه، رجل رأى شاة  ال ماله، فأ كذلك نقول إن من نيس فظن أن هذا ا

  .أخطأ عليه ضامنظنها شاته، فذبحها، جيب عليك ضامهنا، رجل يظن أن هذا احلق له، ف

لف ولو سهًوا أو نسياًنا أو جهًال، ماًال لغريه، أما ماله لنفسه فيجوز، ضمنه، إًذا  من أ

  .وسيكون الضامن كام سيأيت باملثل أو بالقيم

ة » ضمن من أكرهه اإلتالفوإن أكره عىل  «: قال   .انظر هذه املسأ

ًما كليًا، فإنه حينئذ يكون الضامن عىل امل كره، ألن املكره يكون كاآللة، من أكره إكرا

  .املكره ال فعل له، هذه قاعدة جمازية: ولذا ذكر الفقهاء قاعدة جمازية، يقولون



 

  
 

 

.................................................................................  

ولذلك له فعل حقيقي لكن ال فعل له قدم مضاف إليه، ال فعل له معترب أو مؤثر، 

ه املرجئ الكامل يكون ترصفه غري معترب، وقد أطال العلامء يف ضابط  يقول املكره اإلكرا

ًها أم ال؟ وقد قال الشيخ تقي الدين رمحة اهللا عليه ه ما هو؟ هل التهديد يكون إكرا : اإلكرا

ه خيتلف من شخص  ة، فوجدت أن اإلكرا تأملت كالم الفقهاء يف هذا الباب يف هذه املسأ

ومن فعل آلخر، فليس له ضابط كله، فهو خيتلف من حال حلال، وتكون حينئذ آلخر 

ه ملجئ أم ليس بملجئ   .للقايض سلطة تقديرية هل هذا األمر إكرا

ة دقيقة جًدا، وانتبهوا هلا  ة، اآلن سيتكلم املصنف عىل مسأ قبل أن نتكلم يف املسأ

ة اجتامع املبارش واملتسبب، اجتامع املتسبب وا ملبارش وهذه قاعدة من القواعد وهي مسأ

  .التي ربام تفصيالهتا تشكل عىل بعض اإلخوان لكن سنأخذها كلية

ألورد لكم قاعدة املبارش واملتسبب باختصار، ثم ألن املثال هنا إنام أورد أمثلة، 

ينا  إن عندنا قاعدة إذا اجتمع مبارش ومتسبب، يف اإلتالف، سوء كان يف إتالف آدمي وسيأ

يف باب اجلنايات، أو يف إتالف عني وهو املذكور هنا يف كتاب الغصب، اجتمع شاء اهللا 

  .مبارش ومتسبب

إذا اجتمع املبارش واملتسبب فالفعل ينسب للمبارش دون املتسبب، إذا : فنقول

اجتمع مبارش ومتسبب فالفعل ينسب للمبارش دون املتسبب، فإن وجد متسبب بال مبارش 

  .فالفعل ينسب للمتسبب حينئذ

ن، فكالمها يكونان مشرتكني يف الضامن، وسيأيت كيف يكون  إن اجتمع مبارشا

  .اشرتاكهم بعد قليل



 

   
 

 

نا مربوطا فذهب أو حل وكاء زق  وإن فتح قفصا عن طائر أو حل قنا أو أسريا أو حيوا

  ................................................................ فيه مائع فاندفق ضمنه

هذه صور من صور التسبب، هذا تسبب بال مبارشة، يقول رجل عنده طائر، إما 

ه أهيل كاحلامم وغريه، فجاء شخص وفتح القفص فقط، هو مل خيرج الطائر وإنام  صاده أو أ

أو حل قنا  «: قالتسبب بفتحه فخرج، حينئذ وجد متسبب وال يوجد مبارش فالضامن عليه، 

نا  وان مربوط بحبل ففك احلبل، ومل ينقله ومل يدفعه ونحو ذلك عنده حي »أو أسريا أو حيوا

، حيث ال يوجد مبارش فالضامن عىل هذا  أو ينفره، فإنه حينئذ يكون متسببًا وليس مباًرشا

  .»فيه مائع فاندفق  «الزق هو اإلناء، إذا حل وكاءه وكان  »أو حل وكاء زق  «: املتسبب، قال

ي جيعل فيها زيت الزيتون مثال، تنك زيت طبخ رجل عنده تنكة، تعرفون التنك الت

يباع بالتنك ويباع بالقوارير، أو علبة عسل ففك وعاءها، فك الوعاء، هل فك الوعاء 

يسقطه؟ ما يسقط يشء، لكنه فك الوعاء وبقي، فجاءت ريح فأسقطته، أو طفل فأسقطه، 

  .أو لسبب من األسباب فسقط

أو حل «: ليه الضامن، وهذا معنى قولهنقول هنا يوجد متسبب وال يوجد مبارش فع

إًذا الضامن »فاندفق«كعسل وزيت وسمن، وماء، وعصري، وغري ذلك »وكاء زق فيه مائع

  .عليه حيث وجد متسبب بال مبارش

ائع؟ ألن اجلامدات سقوطها ال يأيت لتلفها فإهنا ال تتلف إال بمبارش،  اذا ذكر ا

  .كأن يميش عليها رجل وغري ذلك

  

  



 

  
 

 

  .............................،بقي احليوان أو الطائر حتى نفره آخر ضمن املنفرولو 

يقول لو أن املرء فتح هذا القفص، ولكن الطائر مل خيرج، أو فتح باب احلظرية، 

والشاة مل خترج أو البقرة، أو فك القيد عن البقرة التي تربط برقبتها ومل خترج، فجاء شخص 

ه آخر فنفرها دفعها، بعًص  ا أو بغريه أو بسوط، هنا اجتمع ماذا؟ ليس بل متسبب ومبارش أل

نفرها، هو الذي نفرها لكي خترج، فخرجت فتلفت حينئذ، بأن هربت ومل جيدها الطائر 

ذهب، واحليوان خرج إىل الرب نفر فتلف، فالضامن حينئذ يكون للمبارش، ولذاك قال ضمن 

  .املنفر

ة ال بد أن ننتبه هلا، وهو أن دقة وكثرة معرفة الفروع ألن املنفر هو املبارش، وهنا مسأ

الفقهية هي التي تستطيع أن تكسبك ملكة التفريق بني املتسبب واملبارش، كيف تفرق بني 

حتى تعرف القاعدة، ولذلك دائًام  عالفروع الفرو املتسبب واملبارش؟ اعرف الفروع الفروع

ء الناقص يفيد العلم، كثرة ا ء للجزئيات، كثرة معرفة املسائل، يقولون االستقرا الستقرا

، ومتى  ة، ويعرف متى يكون هذا الفعل مباًرشا جتعل املرء يستطيع أن يتصور كامل املسأ

  .يكون متسبًبا

  .يقول الشيخ هذا مثال آخر يف قضية التسبب

لو أن شخًصا أوقف دابة بطريق، هذا قديًام ليس اآلن، انتبهوا معي اآلن : يقول

كمها خيتلف، من خطأ بعض املعارصين من الباحثني أهنم يلحقون السيارات السيارات ح

اذا؟    بالدواب غري صحيح، 

  

  



 

   
 

 

  ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعا أو ترك هبا نحو طني أو خشبة ضمن ما تلف بذلك 

ألن العرف السابق أن الدواب ال توقف يف الطرق يف الزمان األول عرفهم أن 

ن توقف؟ يف  الزرائب ويف أماكن األحواش، ويف البيوت إذا كان فيها أماكن، الدواب أ

  .ممنوع جعلها يف الطرق، هذا عرف الناس، فمن أوقف دابة يف طريق فقد تعدى

ائة، بل هو موقفها،  أما يف زماننا هذا فإن إيقاف السيارات يف الطرق نظامي مائة با

ا؟ ألن بعض  ا أقول هذا  ة إتالف إًذا فرق بني تلك وهذه، أ الناس عندما تأيت مسأ

السيارات وما يتعلق هبا، فإنه إذا أراد أن خيرج تارة خيرج عىل القاعدة واألصل، وهذا الذي 

  .يسميه الفقهاء بتخريج الفروع عىل األصول، وهذا أضبط

إنه ليس : وتارة خيرج فرًعا عىل فرع، وهذا أضعف، حتى إن بعض الفقهاء يقول

، هذا هو الذي يفعله كثري من الباحثني املعارصين حينام يقولون إن بحجة إال يف نطاق ضيق

ت هذا مكتوًبا عند كثري من املعارصين،  حوادث السيارات منزلة عىل فعل الدواب، ورأ

  .وهذا غري صحيح

فالفرق فالقاعدة واملناط خمتلف، إًذا هنا يتكلم املصنف عن عرف كان سابًقا، أن 

فتوقف لكن متر، ما كانت مر مأذون به، اإليقاف ممنوع،  الدواب ال جتعل يف الطرقات

ه  »ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعا  «: ولذلك قال ء كان واسًعا أو ضيق أل يعني سوا

  .سيأيت بعد قليل أحكام متعلقة بالضيق

رجل طني، رمى طينًا يف الشارع، فزلق به شخص، أو أوقف  »طني نحو هبا أوترك«

  .أو ترك بالطريق خشبة، رمى خشبه: دابة فتلف بسببها رجل، كأن رحمته برجلها مثًال، قال

  



 

  
 

 

................................................................................  

يت، وخشب يرميه يف الشارع، أو مثل بعض الناس اآلن يكون عنده بناء يف الب

البلوك يرميه يف الشارع، فتأيت سيارة ماشية مل تنتبه له، فيفقع الكفر بأن رمى مسامًرا مثًال، 

ه رمي باقي املسامري مع العامل النجارين، فنقول هنا الضامن عىل من رمى اخلشب،  أل

  .والضامن عىل من رمى املسامر، والضامن عىل من رمى البلوك

شى رجل فتعثر به فسقط فشج رأسه، عليك الضامن، لو سقط فشج رأسه فامت لو م

  .فعليك الدية كاملة

ا؟ ألن من  ا أقول هذا الكالم  انتبه أهيا األخ املسلم أن تؤذي الناس يف طريقهم، وأ

اتقوا «: -صىل اهللا عليه وسلم-أشد املوبقات إيذاء الناس يف طريقهم، اسمع قول النبي 

: من هم يا رسول اهللا؟ قال: ، قيل»ننياتقوا الالع«: وبعض الرواية ينطقونه، »الالعنني

  .»الذي يبول يف طريق الناس وظلهم«

أن الذي يؤذي الناس يف ظلهم، هو مستحق اللعن، حينئذ يكون معنى الالعنني، أي 

ه مبيح ألن يلعنه غريه، وحينئذ يكون هذا حيمل عليه  أن هذا الفعل مستحق اللعن، أو أ

اللفظ الثاين اتقوا الالعنني، إًذا إيذاء الناس يف طريقهم عظيم جًدا، استثني ما جاء يف 

  .احلديث إن كان وال بد فأعطوا الطريق حقه، وسيأيت بعد قليل إشارة له

م، ومر معنا يف كتاب الصلح بعض األحكام املتعلقة يف  إًذا االعتداء عىل الطريق حرا

ه يضمن مطلقً  ا، بل أقول لكم دائًام من صىل يف طريق مسلوك ما حكم البناء عليه، وأ

  .صالته؟ باطلة

  



 

   
 

 

  ....................... لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فرضهبا فرفسته فال ضامن

ا أقول هذا الكالم خاصة يف مسجد  الذي يصيل يف الطريق صالته باطلة، ولذلك أ

أن تصيل يف الطرقات يف اخلارج، الساحات اهللا بيت اهللا احلرام، ومسجده املحرم، احذر 

واسعة، ابتعد يف غري أماكن الطرقات، فإن كثًريا من أهل العلم، وهو مذهب اإلمام 

ًضا عند أيب حنيفة ًضا، وأ ًضا أن الصالة يف  الشافعي وأمحد، وقول قوي عند مالك أ قوي أ

  .الطريق باطلة، إن مل يكن من قول أكثر أهل العلم

الة الطريق، ال تصيل يف طريق، ال تؤذي الناس يف طريقهم، قدر انتبه عىل ص

استطاعتك، ومثله الطرقات هذه داخل املسجد ما دام الناس يمرون فيه ال تؤذهيم ادخل 

  .زاحم ادخل قليًال، لكن ال تؤذي الناس يف الطريق

لف شيئًا لغريه، ما احلكم ؟ لنا إًذا من آثار الطريق أن من جعل شيًئا يف الطريق فأ

  .ساعة نتكلم ما احلكم؟ فإنه يضمن ولو الدية، ولو مات

  .ةوعرفنا األمثل »بذلك تلف ماضمن «: قال

إن : يقول الشيخ هناك حالة ثانية لو كانت الدابة بطريق واسع، ثم إهنا وقفت، قال

ل بضاعة ونحو  الدابة إذا وقفت يف الطريق الواسع، قد يتسامح فيه أحياًنا ملصلحة، كإنزا

إذا رضهبا فرفسته فال : ذلك شيئًا يسًريا، ولذلك عفي عن نوع واحد، هذا أمثلة قديمة، قال

ه متعدد   .ضامن، أل

د برضهبا هنا، أي: قال إذا رضهبا عبًثا، وهلًوا منه، فإنه ال يكون عليها ضامن، : واملرا

ه هو املتعدي،    .فحينئذ يكون ال ضامنأل

  



 

  
 

 

لف شيئا ضمنهومن اقتنى كلبا عقورا أو اسود هبي   .....ام أو أسدا أو ذئبا أو جارحا فأ

، إذا رضهبا ملصلحة وليس لعبث، وإنام  ا قلت إذا رضهبا عبًثا ال املقصود عفًوا أ

  .رضبه ملصلحة كأن يرضهبا ليمر مثال، فحينئذ يكون ال ضامن فيه

  .»ومن اقتنى كلبا عقورا أو اسود هبيام  «: قال

ًضا عبًثا كذا  الصورة، تأملتها اآلن كال الصورتني سواء رضهبا عبًثا أو وإذا رضهبا أ

  .رضهبا ليمر ففي كال احلالتني ال ضامن

نات ال جيوز للمرء أن يقتنيها، منها قال إذا اقتنى كلًبا : يقول الشيخ إن هذه احليوا

ًسا وإنام يعض  عقوًرا الكلب العقور هو الذي يعقر ويعض، فيسمى عقوًرا يعني ليس مستأ

  .سمى عقور مهام كان لونههذا ي

-، ألن الكلب األسود نحن مأمورون بقتله، فقد ثبت عن النبي »أسود هبيًام أو «: قال

األمر بقتل األسود، وكل ما أمرنا بقتله فيحرم اقتناؤه عىل كل حال،  -صىل اهللا عليه وسلم

  .إًذا الكلب األسود البهيم ال جيوز اقتناؤه ولو كان لصيد، عندهم

سًدا، اقتناء األسد عندهم وإن كان جيوز اقتناؤه يف بعض الصور ألجل أو أ: قال

ه ليس من البهائم ليس من العجامء، ولذلك فإن يف اقتنائه نظر، والواجب أن  صيد، إال أ

  .يكون يف أماكنه عند الصيد

رح كالطيور،  »أو ذئبا أو جارحا  «: قال لف شيئا ضمنه  «اجلوا أي ضمنه مطلًقا  »فأ

ء كان يف الليل أو يف النهار، بخالف الغنم والبقر واإلبل، فإنه يضمنها يف الليل دون  سوا

  .النهار كام سيأيت

  



 

   
 

 

ومن أجج نارا يف ملكه فتعدت إىل ملك غريه بتفريطه ، ال أن دخل دار به بال إذنه

  ....................................................................................ضمن

لف ماله دار أي ال إن دخل الذي  » ال أن دخل دار به بال إذنه «: قال لف بدله أو أ أ

نات، فإنه حينئذ ال ضامن، أما إن دخل بإذنه دخل عند شخص  ربه، أي دار رب هذه احليوا

لف األسد أو جرح هذا الشخص، أو مزق ثوبه فصاحب األسد يلزمه  عنده أسد، فأ

ه دخل باإلذن، أو كان يريد دخول الدار، فيلزمه الضامن كذلك   .الضامن، أل

إًذا يسقط الضامن يف حالة واحدة، إذا دخل من تلف ماله أو بدنه يف دار من فيه 

  .األسد أو الذئب ونحو ذلك بإذن صاحب الدار

  .يقول الشيخ إن الشخص إذا أجج ناًرا يعني أشعل النار

ين، أي بملكه أي يف املكان الذي يملكه، أو الذي يملك بملكه، بملكه تشمل أمر

األرض التي ليست ملًكا : يملك العني أو يملك االنتفاع هبا، مثال ذلك ،االنتفاع به، يملكه

ملن «: -صىل اهللا عليه وسلم- ألحد إذا جلس فيها الشخص أصبح خمتًصا هبا، كام قال النبي 

  .وغري ذلك إحياء املوات، وجعل »سبق

مكان يملك منفعته عىل سبيل االختصاص ال عىل سبيل اإلطالق،  فمن جلس يف

ه يف ملكه، حينئذ فتعدت النار إىل ملك فمن جلس يف مكان وأجج ناًرا وقد أذن  له فيه أل

غريه، بتفريطه، نسيها أو ترك بجانبها مثال اخلشب ومل نجعله بعيًدا عنها أو جعل بجانبها 

مل حيتط لوسائل السالمة املعتادة عرًفا عندنا اآلن، مثل  مثال زيًتا أو جاًزا، أو كهرباء أو

الدفاع املدين له وسائل معروفة ودائًام تنرش مل يذهب للرب وغري ذلك، هناك وسائل سالمة 

  .املعتادة قال ضمن عند إشعال النار، فلم يأخذ وسائل السالمة



 

  
 

 

  ................................................................ ال إن طرأت ريح

ه مل يتخذ وسائل السالمة املعتادة، وهذا  ه فرط، فرط من ماذا؟ أل وسبب الضامن أل

ال إن جاءت ريح فنقلت هذه النار لبيت جاره،  » ال إن طرأت ريح «: راجع للعرف، قال

  :مثال ذلك

رجل شب يف بيته حريق، وهو ساكن يف عامرة، فاحرتقت شقته وشقة جاره، وترتب 

ه تلف فيها أموال، فيها نقد وفيها ذهب كله تلف، جاء  عىل حريق هذه الشقة شقة اجلار أ

اث، ومن  اجلار ورفع للمحكمة وقال أطلب من جاري أن يعوضني عام تلف من األ

ال، نقول   .يعطى أم ال يعطى؟ بكلمة واحدة: الفساد ومن ا

ًبا ًبا، ال يعطى ليس صوا   .يعطى ليس صوا

تقرير من جهات اختصاص وهو الدفاع املدين عندنا مثال فنقول إن نأيت بال: نقول

  .كانت النار بتفريط ضمن، وإن كانت من غري تفريط مل يضمن، بس

إن ثبت التفريط ضمن، وإن مل يثبت التفريط مل يضمن، ماس كهرباء ال تفريط، جعل 

ا التحميل مل جتري كهرباء حتمل، يعني محل الكهرباء فوق العادة، وكل الناس يعلمون أن هذ

به العادة، ثم شب احلريق أو جعل بجانب الكهرباء أشياء مل جتري العادة به مم يكون من 

  .وسائل شب احلريق، ضمن دار جاره

  :مثال ثاين

اء يأخذ حكم النار، بعض الناس ينسى احلنفية مفتوحة، فيخرج  اء، نقول ا عندنا ا

اث  اء من بيته إىل بيت جاره فيتلف أ جاره، يتلف أو خير عليه من السقف، ما احلكم؟ ا

اء بتفريط فعليه الضامن    .من غري تفريط ال ضامن عليهمثله، إن كان خروج ا



 

   
 

 

  ........................................................ومن اضطجع يف مسجد 

اء من  ال ضامن عليه، من أجل الصور إذا كان شخص يف علو وآخر يف سفل، فخر ا

كجبس، وأفسد األرض العلو للسفل، فأفسد سقف البيت، والسقف أحياًنا يكون فيه أشياء 

اث، فقال   .أصلح يل هذا الذي أفسدته: من األ

اء بتفريط منك كنت تعلم بوجود التفريط  ومل تصلحه، نفس الكالم إذا كان نزول ا

ت مفرط، فعليك الضامن، مل توجد التفريط إًذا ال ضامن   .أ

ا سؤايل اآلن،  ة الغرر توجد يف باب الغصب؟ أ قبل درس اليوم هل ظننت أن مسأ

ت كتب الفقه، ولذلك أهيا اإلخوة معرفة كتب الفقه وقراءهتا  ال، ال تعرف ذلك إال إذ قرأ

 اعلم أن بعض احلارضين يقول هذا الكالم قد ليست ترًفا، وإنام هي علم مهم جًدا ألين

يكون نادر، ال ليس نادًرا بل هو كثري، ربام أحيل لك األمر حتكيًام أو استشارة فتأيت بحكم 

  .اهللا عز وجل فيه

يقول الشيخ إن من فعل ما له فعله، ثم ترتب عليه ضامن، ترتب عليه تلف فإنه ال 

  :يضمن، مثال ذلك

م هنا، وهو نائم من اضطجع يف املس: قال جد رجل نائم يف املسجد كبيت اهللا احلرا

رجل يميش مستعجًال ومل ينتبه له، فتعثر به فسقط، وكان مع احلامل لنقل من األشياء التي 

د الشاي كم؟  د الشاي، فسقط فانكرس، قيمة هذا برا معنا الزمزمية تعرفون الزمزمية برا

ت املتسبب، نقول : ، أو مائة ريال، فقالمائتني ريال مثالً  ت السبب وأ أريدك أن تضمن أ

يضمن أم ال؟ ألن هذا املتسبب فعل ما له فعله، رشًعا جيوز لك أن تنام تضطجع يف 

  .املسجد



 

  
 

 

  ............... أو يف طريق أو وضع حجرا بطني يف طريق ليطأ عليه الناس مل يضمن

إذا : ع يف الطريق، أيليس معنى قوله أو يف الطريق أي اضطج »أو يف الطريق«: قال

صىل اهللا - فعل ما له فعله يف الطريق، كأن يكون قد جلس باجللوس املعتاد كام قال النبي 

، جرت العادة مثال أن بعض الناس »إن كان وال بد فاعطي الطريق حقه«: -عليه وسلم

جيلسوا عىل الرصيف، جلس عىل الرصيف، أو يميش عىل طريق مشًيا عىل قدميه فتلف به 

ما دام الرجل يف الطريق يفعل ما جرت العادة بفعله فال الضامن، بخالف : ل آخر، نقولرج

  .من فعل ما ال فعل له

كأن أخرج من بيته مثال غرفة أو أخرج من بيته شيئًا بارًزا، وذكرنا هناك يف الباب 

ه يكون ضامنًا، أو بخالف من جعل بضاعة دكانه بالشار ه أحكام اجلوار، وأ ع، الصلح، وأ

يضمن، رجل أخذ بضاعته يف الشارع، فصدمه رجل وسقط، وتلف ما معه أو جرح، نقول 

ت  ه نظاًما ممنوع أن صاحب الدكان خيرج بضاعته يف الشارع، فأ يضمن هذا املتعدي، أل

ت ضامن له ت فيه ضامن، أ ًرا هلذا السبب، فأ   .متعدي فكل ما ترتب أو ما كان أ

حجر لكي يرقى الناس عليه، ثم سقط رجل يف هذا  لو كان الطريق فيه طني، فجعل

ه إذا وجدت الطني جعل احلجر،  ه حمسن، وجرت العادة أ احلجر، نقول ال يشء عليه، أل

ه مل جتري العادة بهابتداءً بخالف من جعل احلجر    .، أو خشب من غري طني، فإنه يضمن، أل

  .قال جعل احلجر الطني ليطأ عليه الناس مل يضمن

  

  

  



 

   
 

 

دان فصل  لفته هنارا من األموال واأل   .......وال يضمن رب هبيمة غري ضارية ما أ

نات، وضامن  رمحه اهللا تعاىلنعم هذا الفصل أورد فيه املصنف  ما يتعلق بضامن احليوا

نات كثرية جًدا، كثًريا ما تأيت البهائم من الغنم، والبقر، واإلبل، فتذهب ملزرعة  احليوا

شخص معني فتأكل من زرعه، أو تأكل من ثمرته، بل ربام دخلت البهائم داًرا فرشبت ماؤه 

  .ئًا معينًا كطعام ونحوهقدميها، أو أفسدت بروثها شي ءولو كان قليًال، وربام أفسدت بوط

يكون عندها طعام كرب ثم تأيت البهائم وتفسده، إًذا البهائم قد تفسد أشياء كثرية 

د بالبهيمة ثالثة أشياء، الغنم والبقر واإلبل يف اجلملة،  جًدا، إًذا هذا الضامن للبهائم، واملرا

  .سيأيت التفصيل هبا بعد قليل، الداجن اليل هو الدجاج الداجن،و

ال يضمن رب هبيمة أي مالك البهيمة، غري ضارية، الضارية هي : ل الشيخيقو

الصائلة، وسيفرد حكمها املصنف يف آخر هذا الفصل، يعني الصائلة مثل ايش؟ هجم 

عليك ثور، هذا له حكم منفصل، سنتكلم عليه بعد قليل، هنا يتكلم غري الضارية يعني غري 

لفته هنارا من األ «: الصائلة، قال دان ما أ ه قد ثبت يف  »موال واأل الدليل عىل ذلك، أ

د »العجامء جبار«: قال-صىل اهللا عليه وسلم- الصحيح أن النبي  ، أي أن جرحها جبار، املرا

عام جرحا أي ما جرحت به، وما فعلته جبار أي هدر،  عام، هبيمة األ بالعجامء أي هبيمة األ

فإذا أكلت هي أو نطحت أو مشت، أو أفسدت شيئًا يف النهار فإنه ال ضامن عىل مالكها، 

ه حيفظ زر؟ ألن صاحب الزرع الذي يف جانبه يف النهار الواجب هو الذي ا عه، الواجب أ

  .حيفظ زرعه بنفسه، فحينئذ ال ضامن عىل مالكها، ال ضامن عىل مالكه

دان لفته هناًرا من األموال واأل   .وهذا معنى قوله ما أ

  



 

  
 

 

..................................................................................  

تان مهمتان قبل أن ننتقل إىل اجلملة الثانية عندنا هنا   :مسأ

ة األوىل لفتها ليًال خرجت الشياه أو البقر يف الليل وأكلت مجيع : املسأ لو أهنا أ

اذا؟  العلف الذي عند جارك، نقول يضمن رهبا أي مالكها صاحبها، يضمن رهبا أو نائبه، 

  .ألن الليل جيب عىل صاحب البهائم أن حيفظها، جيب عليه أن حيفظها

لفته يف النهار هدر أو ُجبار، ويف  انظروا معي هنا يف ة، نحن قلنا إن ما أ هذه املسأ

عام، وهذه دائًام الليل فيه الضامن، لو أن امرئ يميش يف الطريق فصدم  شيئًا من هبيمة األ

كم بناء عىل هذه القاعدة   ؟تأيت عندنا يف اإلبل، ما رأ

بعض الناس قديًام  القاعدة ال عىل العمل، عىل القاعدة وهذا الذي فهمهعىل شيخنا، 

ك املفروض تشوف الناقة، ويف الليل  ه إن صدم الناقة وتلفت سيارته هناًرا فال ضامن، أل أ

عليه العمل، فالعمل عندنا أن صاحب  اآلنعليك الضامن، ولكن يقولون هذا غري صحيح، 

ه رشًعا ونظاًما ممنوع من إيصال اإلبل إىل الطريق، في جب عليك الناقة يضمن مطلًقا، أل

ك إذا أردت أن تعرب الطريق تذهب إىل الطريق البعيد، وهو طريق معرب اجلبال، فحينئذ  أ

  .يكون متعدًيا بإرساله اإلبل إىل هذا املكان، هذا من جهة، ومن جهة أخرى

ة التضمني، كام جاء يف حديث سعيد  أهنم يقولون أن السياسة الرشعية تدخل يف مسأ

صلحة اآلن بالتضمني، إًذا فمن صدم شيئًا من هذه اإلبل فالضامن بن أيب وقاص وغريه، فامل

عىل مالك اإلبل مطلًقا هناًرا أو ليًال ال فرق، كل فساد السيارة يدور صاحب الناقة، ويدفع 

  .لك قيمة التصليح كامًال ال فرق بني الليل والنهار

  



 

   
 

 

 من األولوإن تعدد راكب ضويضمن راكب وسائق وقائد وقادر عىل الترصف فيها 

وإن اشرتكا يف تدبريها أو مل يكن إال قائد وسائق اشرتكا يف  أو من خلفه إن انفرد بتدبريها

  ................................................................................. الضامن

هنا يتكلم املصنف عن قضية إذا كانت يقول الدابة ليس هلا رأي لكن هي متسببة 

والضامن عىل مالكها، لكن لو كان معها راكب فوقها، أو سائق جيرها، أو قائد السائق الذي 

، إًذا هؤالء الثالثة إذا كان معها فالضامن جير والقائد الذي يكون معه عصا، ويقودها بعصاه

ه قادر عىل الترصف هبا، وهذا معنى قوله ويضمن راكب وسائق وقائد وقادر « : عليه، أل

  .إن شاء اهللا يف حملها يف الصائلوأما إذا مل يقدر فهذا سيأيت  »ف فيها عىل الترص

قدم األول، ألن األول هو : بأن كان عليها راكبان، قال »راكب تعدد وإن« : قال

  .الذي عادة يكون متحكًام ومترصًفا بقيادته، وهذا كالم طبًعا ربام يكون قليل اآلن تصوره

قال أو يكون الراكب الثاين هو املترصف والذي يف األمام هو الذي يكون بني يديه، 

ريض اهللا - ركب وجعل بني يديه ابن عباس  -صىل اهللا عليه وسلم-مثل ما جاء النبي 

أو أردفه، فالغالب أن الذي يقود أماًما هو املتحكم، ولكن قد جيعل بني يديه الصغري،  -عنه

ريض لكي ال يسقط فيقبض عليه، برشط أن يكون الذي خلفه هو الذي أو جيعل بني يديه امل

  .يقودها وينفرد بتدبريها

تدبري الدابة فإهنام يكونان مشرتكان، وهذا من باب االشرتاك  يف اشرتكا وإن: يقول

وإن مل يكن قائد وسائق، بدون الراكب فإن القائد والسائق يشرتكان، ألهنام : يف الضامن، قال

  .تقارب يف القدرة، وهذا يدلنا عىل أن االشرتاكيف معنى امل

  



 

  
 

 

لفته ليال إن كان بتفريطه  وكذا مستعريها ومستأجرها ومن حيفظها ويضمن رهبا ما أ

  ........................................................... ومن قتل صائال عليه ولو آدميا

ة االشرتاك جيب أن تعلموا هذا نص عل يها الفقهاء مجيًعا من املذاهب طبًعا مسأ

ه عندما نحكم بالتضمني باالشرتاك، فإن  األربعة ومنهم اجلويني يف هناية املطلب وغريه، أ

ه إذا اشرتكا اثنان  التضمني يكون بالرؤوس، وال يكون بنسبة اخلطأ، من خطأ بعض الناس أ

ائة، وعليك  ٣٠يف حال السيارات، اثنان مثال قال عليك  ائة، إًذا فالضامن با ٧٠با

  .بالنسبة

س، ألن النسبة مظنونة، فنرجع : قاعدة الفقهاء ال، يقولون الضامن إنام هو بالرأ

  .للمستيقن وهو الرأس

ا قد جاء فيها حديث عند الدارقطني   .نعم هذا ذكرها قبل قليل، 

لفت شيئًا ئلو أن امر لفت شيئًا يف الليل، أو استأجر دابة فأ يف الليل  استعار دابة فأ

لو أن رجًال أوكل احلفظ آلخر فالضامن عىل املستعري أو املستأجر وكذلك عىل من حيفظها، 

لفت شيئًا يف الليل فإنه يكون مفرًطا فيضمنها حينذا   .فأ

نقول استثنى من ذلك صورة واحدة، وهو إذا كانت الدابة مغصوبة، فإن غاصبها 

لفته ليًال أو هناًرا، هذا    .استثناء مهم أن تعرفه يف هذا املحليضمن ما أ

الصائل هو الذي يريد أن يعتدي عىل »ومن قتل صائال عليه ولو آدميا  «: يقول الشيخ

إن صال املرء عىل نفس الشخص أو : الشخص يف نفسه أو ماله أو عرضه، فإهنم يقولون

  .عرضه وجب عليه دفعه، وأما إن صال عىل ماله

  



 

   
 

 

  .............................................................. ومن قتل صائال عليه

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني محًدا كثًريا طيًبا كام حيب ربنا ويرىض، 

ال إ إال اهللا وحده ال رشيك له وأشهد أن حممًدا عبد اهللا ورسوله صىل اهللا عليه وأشهد أن 

ه وأصحابه وسلم تسليًام    ...كثًريا إىل يوم الدين، ثم أما بعد وعىل آ

د بالصائل هو الذي يصول  »ومن قتل صائال عليه  «: يقول الشيخ رمحه اهللا تعاىل املرا

عىل املرء وخيشى من صيالنه ذهاب نفس أو مال أو عرض، وهذا الصائل تارة يكون آدمًيا، 

، تارة يكون آدميًا، وتارة يكون وتارة يكون هبيمة، وتارة يكون مجاًدا، إًذا الصائل ثالثة أشياء

  .هبيمة وتارة يكون مجاًدا

  .وسأرضب أمثلة لكل واحد من هذه الثالثة، بعد قليل

  :واملصول عليه ثالثة أشياء

ال   .إما أن يصال عىل البدن، وإما أن يصال عىل العرض، وإما أن يصال عىل ا

والصيالن عىل البدن بأن يأيت رجل يريد قتله، أو يريد االعتداء عىل بدنه،  الصيالن

ال  يه شخص يريد أن يعتدي عىل عرضه، والصيالن عىل ا عىل العرض هو أن املرء يأ

ال أو رسقته أو نحو ذلك   .بإتالف ا

  .من حالة إىل حالة إًذا عندنا الصيالن خيتلف

ة تان مهمتان، املسأ ما حكم دفع الصائل؟ من حيث احلكم : األوىل عندنا هنا مسأ

حكم تكليفي وحكم يتعلق بالوضع، وهو جعل ترتيب : التكليفي، ألن عندنا حكمني

  .احلكم عىل يشء وهو الضامن وما يتعلق به



 

  
 

 

  .................................................. دفعا عن نفسه أو مالهولو آدميا 

إذا كان الصيالن عىل النفس أو العرض فيجب : العلامءفمن حيث التكليف، يقول 

ال فال جيب دفعه،  ألن املرء جيوز له أن يتربع بامله، وأن يتلف دفعه، وأما إذا كان عىل ا

ماله، فيجوز له كذلك أن ال يدفع الصائل عنه، إًذا نفرق بني ثنتني من حيث احلكم 

ونام إذا كان صائًال عىل ماله فإنه جائز، التكليفي، جيب إذا كان صائًال عىل بدنه ونفسه د

  .وفقهاؤنا يقولون جائز وليس مندوًبا

وهو ما يرتتب عىل دفع الصائل، أوًال، الصائل هذا إذا صال عىل : احلكم الثاين

شخص يريد أن يعتدي عليه، فإن دفعه يكون برده، برشوط ثالثة سنوردها بعد قليل، فإن 

أو ذهابه بالكلية، فام الذي يرتتب عليه؟ هذا هنا الذي  ترتب عىل هذا الرد، تلف الصائل،

  .أورده املصنف هنا

ء كان صائًال عىل  فذكر املصنف هنا أن الصائل إذا ُدفع ولو كان هبيمة فال ضامن، سوا

يح لك دفعه فإذا  ه أ ال، أو عىل العرض مجيًعا يف كل األمور الثالثة، أل النفس، أو عىل ا

يح لك دفعه سقط ضام   :نه، من أمثلة ذلكأ

ى لشخص ليقتله، فهذا صائل آدمي عىل النفس، أو جاء  صائل آدمي، رجل أ

شخص ليعتدي عىل عرضه، فهذا صائل آدمي عىل العرض، أو جاء ليرسق فهذا صائل 

ال   .آدمي عىل ا

احليوان يأيت رجل ويأيت أمامه ثور هائج، أو فحل من اإلبل هائج، يريد أن يقتله، أو 

  .يعتدي عىل ماله بإفساد ونحو ذلك، فدفعه يكون برد هذا احليوان من البهيمةيريد أن 

  



 

   
 

 

................................................................................  

اجلامد يقولون لو أن شخًصا تدحرج عليه مجاد مملوك لغريه، مثل رجل يف مكان 

قواطر التي تسحب من السيارات، هذه القواطر وتدحرجت عليه سيارة، أو من هذه ال

كب الصغرية، فأراد أن يدفعها لكي ال تتلف نفسه، أو ال تتلف نفس أهله، أو  الصغرية املرا

  .تتلف ماًال عنده، فعندما دفعها سقطت فانكرست، نقول هذا من صيالن اجلامد

ًنا هبيمة، وقد يكون مجاًدا، األمر الثاين  إًذا الصائل قد يكون آدميًا، وقد يكون حيوا

ال أو إذا كان صائل عىل النفس، أو صائًال عىل  قلنا ماذا؟ احلكم جيب إذا كان صائًال عىل ا

ال فيجوز، األمر الثالث إذا دفع صائًال فرتتب عليه  العرض، وأما إن كان صائًال عىل ا

ت نفس بالكلية فال ضامن، ألن هذا التلف ناتج عن أمر أذن اٍل تلف م أو تلف عضو، أو فوا

يف الذي قطع يده، فسار اجلرح إىل جسده  -ريض اهللا عنه-اهللا عز وجل به، كام قال عيل

  .احلق قتله: - ريض اهللا عنه-فقتله، فقال عيل 

أذون به رشًعا، فكل يشء أذن الرشع بفعله، فام ت ر فهو إًذا احلق ا رتب عليه من أ

هدر، هذا معنى كالم املصنف، من قتل صائًال عليه، ولو آدميًا أي آدمي أو مجاد أو غريه، 

دفًعا عن نفسه أو ماله، ومن باب أوىل عن عرضه، مل يذكر املصنف العرض ألن العرض 

  .ليس داخًال يف ذلك

ة هل يدفع املرء عن غريه أم ال؟ هل يدفع ع ن غريه أم ال؟ طيب عندنا هنا مسأ

ه : املذهب نعم يقولون جيوز له أن يدفع عن غريه، لكن لو ترتب عليه ضامن، فاملشهور أ

ة فيها خالف عند املتأخرين   .يضمن، ويقل إنه ال يضمن وهذه مسأ

  



 

  
 

 

ة هلو لف مزمارا أو آ   ........ أو فيه مخر مأمور بإراقته أو كرس إناء فضة أو ذهب أو أ

ة هلوأو « : ثم قال الشيخ لف مزمارا أو آ ة اللهو حرمهام اهللا عز وجل  » أ املزمار وآ

ي َهلَْو اْحلَِديِث {يف كتابه،  لُِيِضلَّ َعْن {وأعلم الناس ] ٦: لقامن[ }َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشَرتِ

 ِ َّ ، وأعلم الناس بتفسري كالم اهللا عز وجل من شهد تنزل الوحي، ]٦:لقامن[ }َسبِيِل ا

د اهللا جل وعال ومراد رسوله -صىل اهللا عليه وسلم- ن النبي وسمعه م صىل - ، وفهم مرا

  .-اهللا عليه وسلم

ه قال -ريض اهللا عنه-ثبت عن عبد اهللا بن مسعود  هلو احلديث هو آالت اللهو، : أ

  .فدلنا ذلك عىل أن آالت اللهو حيرم اقتناؤها واستعامهلا

لف شيًئا من هذه اآلالت قصدً  ا أو من غري قصد، فال ضامن عليه، ألن فلو أن امرء أ

  .الصنعة فيها غري معتربة

، آنية الذهب والفضة، ال جيوز الرشب "أو كرس إناء فضة أو ذهب": ثم قال الشيخ

فيها، وال جيوز سائر استعامالهتا، تذكرون قديًام قلت لكم يف باب اآلنية أن الذهب والفضة 

ة  ع، فاملرأ وا ة عىل أ ة أن تتحىل به ما عىل الرجل واملرأ نبدأ بالذهب، فالذهب جيوز للمرأ

جرت العادة به، وحيرم عىل الرجل التحيل به مطلًقا إال أن يكون مقبض سيف أو أن حييل 

  .منطقة

ة التحيل : األمر الثالث أو األمر الثاين، أن يكون من باب الفضة، فالفضة جتوز يف املرأ

رين جيوز له أن يتحىل باخلاتم فقط، دون ما عداه هبا  عادة، والرجل عىل املشهور عند املتأخ

ًرا وال غري ذلك، هذا عىل املشهور عند املتأخري،  من احليل، فال يلبس قالدة، وال يلبس سوا

ه جيوز بام جرت به العادة ما مل يكن تشبًها بنساء أو تشبًها بفسقة   .والرواية الثانية مرت معنا أ



 

   
 

 

..................................................................................  

ء، يقتنيه جيوز  ة سوا الذهب والفضة انظروا معي، إن كان قنية جاز للرجل واملرأ

للرجل أن جيعل ذهًبا عنده يف الصندوق، ليبيعه إذا غيل، أو إذا احتاج، وجيوز التحيل 

ة وللرجل، فيجوز التحيل للرجل بيش ء دون يشء، كام سبق لنا قبل بالتفصيل السابق للمرأ

  .قليل

ة سائر االستعامالت، غري ما سبق إال لرضورة : واألمر الثالث حيرم عىل الرجل واملرأ

ة، فيحرم كل ما ليس حليًا وال رضورة وال قنية   .حيرم عىل الرجل واملرأ

إن الذي «: -صىل اهللا عليه وسلم- ومن ذلك آنية الذهب والفضة، وقد قال النبي 

  .» آنية الذهب والفضة، إنام جيرجر يف بطنه ناًرايرشب يف

فمن وجد إناء ذهب أو فضة فكرسه قصًدا أو من غري قصد، فال ضامن عليه للصنعة، 

زم بأن يأيت بوزنه، ذهًبا أو فضة   .وإنام عليه ضامن وزين، بمعنى، إذا رماه يف البحر أ

مطلًقا، لكن ألن الصنعة التي لكن لو كرسه وبقي الوزن مل يتغري إًذا هو ال ضامن عليه 

أو كرس إناًءا فيه مخر مأمور : فيه وإن زادت ثمنه، فإهنا غري معتربة ألهنا صنعة حمرمة، قال

بإراقته، اخلمر هناك ما هو مأمور بإراقته ومنه ما ال جيوز إراقته، فإذا كانت اخلمر لذمي، فإنه 

  .جيوز بقاؤها حتت يده، فال تراق

م أو خللها مسلم أو نوى مسلم أن خيللها بعد ما كانت مخًرا لكن لو كانت بيد مسل

ق حينذاك، قالوا  والواجب إراقة العني لكن لو كرس اإلناء جاز، : إىل خل فيجب أن ترا

ا أمروا أو حرمت عليهم اخلمر يف الدرجة الثالثة  بدليل أن الصحابة رضوان اهللا عليهم 

  .ة الكرس، فحينئذ يعفى عنهكرسوا اآلنية، فدل عىل أن من لوازم اإلراق



 

  
 

 

ة سحر أو تعزيم أو تنجيم أو كرس حليا حمرما   ........................... أو اتلف آ

ومر معنا أكثر من مرة أن احليل املحرم كحيل الرجل أو  »حمرما حليا كرس أو«: ثم قال

ة   .مل جتر به العادة للمرأ

ة سحر أو تعزيم أو تنجيم  «: قال ة السحر التي هي يستخدمها الناس »أو اتلف آ ، آ

وهي متعددة يستخدموهنا يف بخور ويف غريه، أو تعزيم جيعلها عزائم كالرقى، وبعض 

امن غالية، فلو جاء امرئ وقطعها فال يشء فيه، أو  الناس جيعل هذه التعازيم والرقى بأ

  .تنجيم كالذي خيط خًطا أو يف فنجال ونحو ذلك

من رأى امرًءا متعلًقا برقية أو متعلق بوتر أن  - عليه وسلمصىل اهللا-وقد أمر النبي 

ه -يقطع، فهذه ال جيوز تعليقها ابتداء، ومأمور املسلم عىل لسان نبينا  صىل اهللا عليه وآ

  .بقطعها، إًذا فقطعها بأمر رشعي -وسلم

، وإنام ولتعلم أهيا املسلم أن نبينا الذي قال هذا الكالم ليس عمرو وال خالد وال إبراهيم

 }إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي ُيوَحى) ٣( َوَما َينْطُِق َعِن اْهلََوى{: قاهلا من قال اهللا عز وجل عنه

؟ »ما هذه«: رأى رجًال قد تعلق قالدة فقال -صىل اهللا عليه وسلم-أن نبينا  ]٤-٣:النجم[

من تعلق «: -صىل اهللا عليه وسلم- ، وقال »إنام تزيدك وهنًا«: هي من الواهنة، قال: قال

، ثق أهيا املسلم أن تعليقك شيًئا من هذه األمور إنام هو يضع إيامنك باهللا »شيئًا وكل إليه

، ألن األصل أن املسلم إنام يتعلق بسبب - سبحانه وتعاىل-جل وعال، ويقلل توكلك عليه 

  .عقيل، أو يتعلق برب األسباب جل وعال



 

   
 

 

لف كتب   ............................................مبتدعة مضلة أو صور خيال أو أ

دي للشفاء من  ئم، ومثل هذه الرقى، ومثل هذه التي جتعل عىل األ ومثل هذه العزا

الروماتيزم وغريه، كل هذه األمور ال يوجد هلا سبب رشعي، وال سبب عقيل، الرشع مل يقل 

  .ست عالج، وإنام هي من األمور املنهي عنهاإهنا عالج، والطب الثابت املستقر يقول أهنا لي

  .ولذلك فإن من قطعها أو كرسها فال ضامن عليه

أو صور خيال أو  «: أمور كان يفعلها الفساق يف الزمان األول، قال »خيال صور أو«: قال

لف كتب مبتدعة مضلة    .»أ

ضوعة عن إن الرجل جيد الكتاب فيه أحاديث مو: يقول إن رجل جاء لإلمام أمحد فقال

لفتها؟ قال: ، قال-صىل اهللا عليه وسلم-النبي  ا أ   .ال: هل عيل إثم أو ضامن إن أ

ك إذا وجدت كتاًبا فيه أحاديث موضوعة مثل بعض الكتب  ولذلك أهيا اإلخوة اعلم أ

، ويزعمون أن األحاديث التي فيها من املشهورة التي غلب عليها األحاديث املوضوع

من فضائل األعامل، فإن خرقك هذا الكتاب، وحتريقك له وإتالفك الدعاء املستجاب، أو 

  .له لك فيه أجر عند اهللا عز وجل، ألن هذا من نرصة الدين
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م تعلم أن النبي   أي –حديث يرى من حدث عني ب«: قال - صىل اهللا عليه وسلم- أ

ه كذب فهو أحد الكاذبني - يظن ، -صىل اهللا عليه وسلم-، وما ذنب من كذب عىل النبي »أ

من كذب عيل «: يف احلديث الذي رواه عنه ستون صحابيًا، قال -صىل اهللا عليه وسلم-قال 

  .»متعمًدان فليتبوء مقعده من النار

صىل - فيه حديث مكذوب عن النبي إًذا أهيا املسلم إياك إياك أن تروي أو تنقل كتاًبا 

رواية حديثه أو نرش  -صىل اهللا عليه وسلم-، ومن الكذب عن النبي - اهللا عليه وسلم

، أي رواية احلديث املكذوب عنه بل من -صىل اهللا عليه وسلم-احلديث املكذوب عنه 

القول عىل اهللا بغري علم، والكذب عليه الزعم بأن احلديث الضعيف صحيح، وأن 

  .وع مقبول، وهذا خطري جًدا، ألن هذا من القول عىل اهللا عز وجل بغري علماملوض

بالكذب والوضع،  -صىل اهللا عليه وسلم-إًذا كتب املبتدعة أعظمها القول عىل النبي 

أو الكذب يف سائر األمور يف الرشع، كأحداث بعض البدع، وما أكثرها إال من سلمه اهللا 

  .عز وجل من ذلك

  



 

   
 

 

لف كتابا    ............................. فيه أحاديث رديئة مل يضمن يف اجلميعأو أ

لف أو«: قال تكلمنا عن األحاديث املوضوعة مل يضمن يف  »رديئة أحاديث فيه كتابا أ

  .اجلميع، أي ال ضامن عليه يف كل ما سبق، بل له أجًرا ومثوبة عند اهللا عز وجل

ه وصحبه أمجعني، نكمل إن شاء اهللا نقف هنا وصىل اهللا وبارك عىل نبينا حممد  وعىل آ

  .باب الشفعة يف الدرس القادم، بإذن اهللا عز وجل

  

  

  

  

  

  

  



 

  
 

 

  هل هناك لغة تطلق فيها األرش بكرس اهلمز؟: أخونا هنا يقول

ون عن الغلط بينوا أن هذا من الغلط، فإنام يسمى أرًشا، وال يسمى العلامء الذين تكلم

ف ابن بري إرًشا وإنام هو أرش، األرش، وهذا من الغلط عند َض  عفة املبتدئني، وقد أ

ب أن كتاب اجلوهري صاحب احلوايش عىل الَص  حاح بفتح الصاد ال هو الَص حاح والصوا

  .الِصحاح بكرسها كام نبه عليه بعض املشايخ

ف كتاًبا سامه التنبيه لغلط الضعفاء من الفقهاء، فهناك بعض األشياء حيصل ا بن بري أ

  .فيها الغلط بني بعض املتفقهة، وإنام هو أرش بالفتح

ال، ومل يسدد القيمة املرتتبة، : يقول أخونا هذا عملت لشخص عمًال مقابل مبلغ من ا

  هل يعترب غاصًبا؟ 

  .جاحد لدين، فرق بني غاصب العني، وجاحد الدين هو ليس غاصب عني، وإنام

الدين الذي يف الذمة ليس فيه إجارة، ألن الدين لو قلت إنه يدفع عوًضا عام سبق، لكان 

  .ربا، إذ كل دين جر نفًعا فهو ربا

نحن نتكلم عن غاصبي العني، الذي غصب عينًا لشخص معينة، مستحقة له، يعرف إن 

امن الذهب والفضة أو األوراق  هذه العني لفالن، الدين ما هو؟ الدين تارة يكون من األ

  .النقدية

ه يعطيه  وتارة يكون من األعيان املوصوفة، كام لو أن امرئ باع آلخر شيًئا يف مقابل أ

مائة صاع من الرب، هذا موصوف، فيسمى دينًا وليس عينًا معينة، إًذا الغصب إنام يكون يف 

الدين فال جيوز له أن يأخذ فوق الدين مليًام واحًدا، وال فلًسا األعيان وحينئذ من أخر سداد 

  .واحًدا وال هللة واحدة



 

   
 

 

ئي يف  ولذلك يقول العلامء يف الرشط اجلزائي، وأرشت له باألمس أن الرشط اجلزا

ه يفيض إىل الربا، وقد ثبت أحاديث أو قد ثبتت معاٍن كثرية جًدا تدل عىل  الديون باطل، أل

  .»كل قرض جر نفًعا فهو ربا«: أن -صىل اهللا عليه وسلم- ة عن النبي املعاين املروي

هل حجز األماكن يف املسجد احلرام ألوقات طويلة، لغري احلاجة يدخل : هذا أخونا يقول

  يف باب الغصب، وما حكمه؟

ينا بالتفصيل يف باب إحياء املوات، وأن من كان يف مكاٍن فهو أوىل به من غريه،  هذه ستأ

ة سنتكلم    .يف باب إحياء املوات الدرس القادم إن شاء اهللاعن هذه املسأ

أوقفت سياريت بأحد املواقف بجانب احلرم، وعند اخلروج إذا بسيارة : أخونا هذا يقول

ضيقت طريق اخلروج، فاضطررت إىل صدم السيارة قليًال حتى أستطيع اخلروج، فهل عيل 

  يشء؟

ك تكلم اجلهات  ء املعتاد أ نعم ال جيوز لك الصدم، ألن هذا تعدي، ألن اإلجرا

  .املختصة بجعل غرامة عليه، وعقوبة، وليس هذا من مما أذن لك فيه

هذا رجل عليه دين للبنك، وقد كرب الربا عليه جًدا، فال يستطيع سداده هو :  يقول أخونا

  ه، ويلغى الربا بالربا أم ال؟وال أوالده، فهل جيوز وضع مال يف البنك نفس

ه من أعظم املحرمات، وقد بني اهللا جل وعال أن  اهللا أوًال أهيا اإلخوة الربا ال شك أ

ء كان باذًال أو آخًذا،  يمحق الربا ويريب الصدقات، وأن من وقع يف الربا فإثمه عظيم، سوا

  .هذا واحد

عز وجل يغفر له ذنبه، فإذا كان  أن من وقع يف الربا ثم تاب منه فإن اهللا: األمر الثاين

ا به فألهل العلم قوالن،  ً أخًذا له وكان غري عامل باألخذ فجاز له أخذه، وإن كان عا

رس من القولني، وهو إن علم بالربا أي بالفائدة وتركه صادًقا يف الرتك جاز له أخذه،  واأل

  .وخاصة إن كان حمتاًجا، وأما إن تركه تسويًفا فال جيوز له أخذه

ة هذا أخونا بعد ذلك يقول   نجاسة اخلمر هل هي نجاسة حسية أم معنوية؟: املسأ



 

  
 

 

ومل خيالف يف ذلك : اخلمر حكى أهل العلم بعض أهل العلم اتفاًقا عىل أهنا نجسة، قالوا 

من املتقدمني إال ربيعة بن عبد الرمحن الذي يسمى بربيعة الرأي شيخ اإلمام مالك، وإال 

  .ألربعة مجيًعا عىل أن اخلمر نجسة، هذا قول مجاهري أهل العلمفإن فقهاء املذاهب ا

وقوهلم إهنا نجسة، معنى ذلك إذا بقيت عينها، فأما إن مل تبقى عينها، فألهل العلم 

قوالن، هل تطهر باالستحالة ذهاب عينها، كام لو جعلت عىل ثوب ثم زالت؟ فالصواب 

  .فإهنا ال تطهرأهنا تطهر إن ذهب عينها، ما مل تنقلب خًال 

  ما حكم استعامل العطور التي فيها كحول؟ :هذا أخونا يقول

، ليس كذلك بل الكحول بعضه بخمر وبعضه  من اخلطأ أن تظن أن كل كحول مخًرا

مثييل وإيثييل، فبعضه يذهب العقل، وبعضه يقتل فيسبب : ليس بخمر، إذ الكحول نوعان

  .الصدمة الدموية

  .األمر األولفليس كل كحول مخر، هذا 

تنا لو أخذهتا للمعمل ليست كل نسبة كحول مخر، بدليل أن بعض مطعوما: األمر الثاين

الكياموي فحللها ستجد أن يف التفاح يف بدء أول فساده يبدأ فيه نسبة الكحول، وإن كانت 

  .يسرية

إًذا املقصود كل ما كان فيه كحول يذهب العقل، ولذلك فإن املطهرات للبدن للجروح 

غريها فيها نسبة كحول، بل إن األدوية الكياموية ال تذاب إال بنسبة كحول، إًذا فليس كل و

كحول يكون مخًرا، وعىل ذلك الصحيح أن هذه األطياب املكونة من الكحول، جتوز، وهذا 

  .الذي استقر عليه فتوى مشاخينا عليهم رمحة اهللا

  ما حكم لبس الدبلة للرجال؟ :هذا أخونا يقول

: أظنه قالبلة بمعنى اخلاتم، واخلاتم جيوز لبسه، وإنام قال بعض أهل العلم، لبس الد

ه يستحب أن يكون له فص،  حممد بن احلسن صاحب أيب حنيفة نسيت اآلن من قاله، أ

ولو «: -صىل اهللا عليه وسلم-وبعضهم يقول يطلق مجيع اخلاتم جيوز لعموم قول النبي 



 

   
 

 

ه جيوز لبسه مطلًقا هذا واخلاتم احلديث ال  »خامتًا من حديد فص فيه، فدل ذلك عىل أ

  .واحد

الفقهاء يقولون إن لبس اخلاتم ليس سنة، وإنام لبس اخلاتم جائز وليس : األمر الثاين

ا  - صىل اهللا عليه وسلم- سنة، ألن النبي  جعل اخلاتم الذي وضعه لبسه وتركه حلاجة، 

فاختذ خامتًا كتب فيه اسمه حممد رسول اهللا، قيل له إن الناس ال يقبلون الكتاب إال خمتوًما، 

  .وهذا يدلنا عىل أن لبس اخلاتم جائز

جيوز يف اليمني ويف : لبس اخلاتم يف اليمني أو يف الشامل، أهيام أفضل، نقول: األمر الثالث

و بكر  ف بعض العلامء مجًعا لألحاديث التي وردت يف الباب، ومنهم اإلمام أ الشامل، وقد أ

و الفرج بن رجب رمحة اهللا عليه، وعىل العموم، فقد قال الدارقطني وقبله البيهقي،  ومنهم أ

لبس اخلاتم يف اليمني، وعىل  -صىل اهللا عليه وسلم- اإلمام أمحد، ال يصح حديث أن النبي 

هذا استحب فقهاؤنا لبس اخلاتم جائز، لكن من لبسه فاألفضل أن يكون يف اليسار، ألن 

ه ه لبسه يف اليمني، مل يثبت منها  األحاديث الثابتة أ لبسه يف اليسار، واألحاديث املروية أ

  .يشء، قاله كبار األئمة كالدارقطني وأمحد

  .إًذا لبس الدبلة للرجال جائز، وليس سنة، وليس متعلًقا، وصىل اهللا

  .سؤاًال أعطنا أسئلة عامة برسعة

  

  كيف يكون اإلنسان خملًصا هللا تعاىل؟ :هذا أخونا يقول

ه ليس يف درجة واحدة كاإليامن باهللا جل وعال، فليس ا إلخالص هللا عز وجل لنعلم أ

بياء اهللا صلوات اهللا وسالمه عليه، ثم  ء يف اإلخالص، أكمل الناس إخالًصا أ الناس سوا

األمثل فاألمثل، إًذا الناس يتفاضلون بثالثة أمور، بكامل التصديق، وبكامل العلم، وبكامل 

رح، وبذلك الناس يتفاوتون باإليامن، فاإليامن قول وعمل، فعل القلب، وبكام ل أفعال اجلوا

  .يزيد بالطاعة وينقص باملعصية



 

  
 

 

ًءا يف التصديق، ولذا فإن من أكرب الناس تصديًقا بعد  األول التصديق، الناس ليسوا سوا

ا؟ النبي  و بكر، ولذلك سمي صديًقا،  بياء اهللا صلوات اهللا عليه وسلم أ  صىل اهللا-أ

: إن رجًال ركب عىل بقرة فالتفت إليه البقرة، فقالت«: مرة كان جالًسا، فقال - عليه وسلم

صىل اهللا عليه - فقال النبي ! البقرة تتكلم؟: ، فعجب الصحابة، فقالوا »إين مل أخلق لذلك

و بكر وعمر«: -وسلم و بكر وعمر ثم حارضين»فإين أؤمن بذلك وأ   .، ومل يكن أ

ا أرسي بالنبي  م إىل املسجد  - صىل اهللا عليه وسلم-و من هنا من بيت اهللا احلرا

األقىص ثم عرج به إىل السامء الدنيا، ثم رجع إىل أهل مكة، فحدث أهل مكة، كان بعضهم 

، فبعض الناس ارتد حني أخرب هبذا اخلرب، مل يصدق، وبعض الكفار  مسلًام وبعضهم كافًرا

ًءا بالنبي جعل يديه عىل رأسه، وبعضهم بدأ يصفق، اس   .-صىل اهللا عليه وسلم-تهزا

ا بكر أسمعت ما قال صاحبك؟ قال: فجاء بعضهم أليب بكر فقال : ما قال؟ قالوا : يا أ

إنه يزعم إنه أرسي به إىل بيت املقدس، ثم عرج به إىل السامء السابعة، ثم رجع إىل مكة يف 

و بكر؟ قال   .إن كان قاهلا فقد صدق: يومه، ماذا قال أ

  .لتصديق الناس يتفاضلون فيهإًذا ا

ًضا يتفاضلون يف العلم، ألن العلم مبني عىل، ألن اإليامن مبني : األمر الثاين الناس أ

قاكم له«: -صىل اهللا عليه وسلم-عىل العلم كام قال النبي  ا أعلمكم باهللا وأ والقاعدة  »أ

، ولفظ الشارع منزه عندنا أن قرن احلكم بوصف لو مل يكن الوصف علة له لكان ذكره عبًثا

  .عن العبث

إًذا العلم من اإليامن، مما يزيد اإليامن العلم، وكامل التصديق والعلم درجات علم 

  .باليشء وعلم بالتصور به

وكذلك العمل يزيد اإليامن، العمل، أعامل القلوب، وهو املحبة والبغض والتوكل 

ال يستعني إال باهللا، وال يرجو إال اهللا عز واإلنابة واالستغاثة، فال يتوكل املرء إال عىل اهللا، و

ا بايع النبي   - صىل اهللا عليه وسلم-وجل، ولذلك أكمل الناس ال يطلب من الناس شيًئا، 



 

   
 

 

أصحابه، بايعهم عىل اإليامن وعىل األفعال، ثم أرس كلمة، أرس كلمة ما معنى أرس كلمة؟ 

  .البعيدينيعني تكلم بكلمة مل يسمعها إال القريبون منه فقط دون 

و مالك األشجعي  ت القريبني، غالًبا ال : ، قال-ريض اهللا عنه- يقول الراوي أ فسأ

: وبايعنا عىل أن ال نسأل الناس شيئًا، يقول الصحايب: كبار الصحابة، قالوا  يكون قريًبا إال

ا بكر عد منهم كبار الصحابة، كان أحدهم يسقط سوطه وهو عىل  فكان أحدهم عد منهم أ

ظهر بعريه فال يأمر صاحبه أن يناوله إياه، هذا كامل فعل القلب، كامل فعل القلب التوكل 

واالستعانة من اهللا وحده، فال يرجو وال يدعو وال يسأل أحًدا  عىل اهللا والطلب من اهللا،

  .إال اهللا عز وجل

  .هذا مرحلة متقدمة جًدا، ال يصل املرء إليها إال بالتدرج سأشري إليه بعد قليل

بع و الدرداء ومعاذ يقول: األمر الرا رح، ولذلك كان أ تعال بنا نؤمن : أفعال اجلوا

فيقرآن القرآن وهذا من فعل اجلوارح، ويتعلامن العلم وهذا مما يتعلق ساعة، أي نزداد إيامًنا، 

  .بالتصور

إًذا املقصود إن املرء إذا أراد أن يكون خملًصا، فعليه بام يزيد إيامنه، اإلخالص كامله 

تعلم الرشع، ولذلك كل من تعلم أحكام : بكامل اإليامن فعليك باألمور األربعة، أوهلا

  .هديه لإلخالصالرشع، فإن الرشع سي

  :يقول بعض األوائل

ى اهللا أن يكون إال له، العلم هيدي صاحبه، العلم ليس جمرد  تعلمنا العلم لغري اهللا، فأ

كالم الناس يف الكتب العلم قال اهللا وقال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم 

  .نصلك للخالف سفاهة بني الرسول وبني قول سفيه

  . لقول اهللا وقول رسولهالعلم هو أن تنترص

  .إًذا معرفتك العلم هذا سبب اإلخالص، أكمل الناس إخالًصا أكملهم علًام 



 

  
 

 

كثرة عبادتك هللا عز وجل، وأعظم العبادات التي تكسب املرء اإلخالص : األمر الثاين

هللا عز وجل، عبادات الرس، عبادات الرس ذاق طعم اإليامن من ريض باهللا رًبا، ثم ذكر 

وأخرج زكاة ماله فلم خيرج املريضة وال ذات الرشط، اإليامن أمر : ياء ومنها قالبعض األش

  .باطن ال يعلم به الناس، ومنه العلم أمر باطني ال يعلم به الناس

كم فيه ال تدري، ربام أقرب الناس إيل  ال الزكاة أمر باطني ال يعلم هبا الناس، جيبي هذا 

الك، وكم جيب فيه الزكاة إال يعلم كم يف جيبي، ربام ريال وربام أ ف، ال يعلم كم مقدار ا

، ولذلك إذا أخرج زكاة ماله كام أوجب اهللا عليك مل خترج مريضة -سبحانه وتعاىل-اهللا 

وال ذات رشط، مل تستنقص مل تذهب حليل، قد تتحايل قد تبيع مالك، وذكرنا من باب 

سقاط الزكاة، اهللا أعلم بك وبامل، الزكاة احليل كيف يكون عند بعض الناس، قد تتحايل إل

  .جتد حالوة  اإليامن

صىل اهللا - من عبادات الرس البرص، عند أمحد واحلاكم من حديث ابن مسعود، أن النبي 

من ترك النظر إىل ما حرم اهللا وهو قادر ابتغاء ما عند اهللا عز وجل أعقب «: قال -عليه وسلم

  .»اهللا يف قلبه حالوة اإليامن

ن أي كامل اإليامن، هو متام اإلخالص، إًذا احرص دائًام عىل عبادات الرس، حالوة اإليام

من أجل عبادات الرس من أجل عبادات الرس قيام الليل، قيام الليل هذا هو املحك، قيام 

الليل إذ الناس قد هجدت عيوهنم، وأقرب الناس ضجيعك يف فراشك  ال يعلم بحالك، 

ت قمت يف برد وغسلت يديك وهي املكاره كل الناس يريدون النوم وهجدت الع ني، وأ

ش،  إسباغ الوضوء عىل املكاره، ثم غسلت وجهك، وسائر أعضائك وتركت لذيذ الفرا

وقمت صففت قدميك للجبار جل وعال، تدعوه وتناديه وترجوه، وتناجيه، هذا هو عبادة 

  .هذا هو اإلخالص، ألهنا عبادة رس

ا هو اإلخالص عبادة الرس هو اإلخالص، إًذا غض البرص، الصدقات، قيام الليل، هذ

  .احرص كثًريا عىل سائر الطاعات واختص منها ماذا؟ عبادات الرس



 

   
 

 

ا بالعلم، يظن أن فعله بعض العبادات أمام الناس  ذلك اجلاهل الذي ال يعلم العلم بدأ

ه رياء، وقد ذكر ال علامء أن رياء، وأن هذا خمالف لإلخالص فيرتك بعض العبادات ظنًا منه أ

فعل العبادة ألجل الناس رياء، وتركها ألجلهم نقص يف العقل ويف الدين مًعا، هذا جاهل، 

إًذا الذي يتعلم العلم إذا فعل عبادة أمام الناس فعل أضعافها يف الرس، صليت هنا والناس 

َدَقاِت َفنِِعامَّ {ينظرون إليك، صل يف البيت مثلها، تصدقت شيئًا   ِهَي َوإِْن إِْن ُتْبُدوا الصَّ

َء َفُهَو َخْريٌ َلُكْم  ُفوَها َوُتْؤُتوَها اْلُفَقَرا تصدق يف الرس، قبلت يد والدك  ]٢٧١:البقرة[ }ُختْ

  .ورأسه يف العالنية فقبله يف الرس، وهكذا من األمور، احرص عىل عبادات الرس

  .األمر األخري أختم به حديثي ألن عندنا أمًرا آخر وهو دعاء اهللا جل وعال

دعاء اهللا عز وجل أعظم ما يكسب اإلخالص دعاؤه جل وعال، اسمع أوًال احلديث 

ه - أن الصحابة شكوا للنبي  -ريض اهللا عنه-حديث حممود بن لديد  صىل اهللا عليه وآ

، أو قل  -وسلم من قال  إين أعوذ بك أن «ما يأيت هلم من قضية الرياء، فقال قولوا

ا أعلم، وأستغفر  ءة له من الرياءأرشك بك وأ أكثر من هذا الدعاء  »ا ال أعلم، فإنه برا

ا ال أعلم« ا أعلم، وأستغفرك  صىل اهللا عليه -، النبي » إين أعوذ بك أن أرشك بك وأ

س كان يدعو اهللا -وسلم عز وجل ويستعيذ باهللا عز وجل من الرياء، كام ثبت من حديث أ

ه اإلخالص، املؤمن دائًام نفسه لوامة، وغريه، إًذا املؤمن دائًام يستعيذ باهللا  من الرياء، ويسأ

ت مقرص  ت مقرص يف الطاعة، أ ة، نفس املؤمن نفس لوامة، دائًام تلومه، أ انتبه هلذه املسأ

ت مقرص يف  ت مقرص يف أداء الواجبات، أ لدين، أ ت مقرص يف بر الوا يف العلم، أ

  .اإلخالص

اإلخالص، لذلك يدعو اهللا عز وجل، لكن ال يرتك العمل، فنفس املؤمن دائًام تلومه 

  .ترك العمل نقص يف العقل والدين مًعا

لئن ما أمن النفاق أحد إال وقع فيه، وما خافه أحد : يقول احلسن البرصي رمحة اهللا عليه

  .إال ُأّمن منه



 

  
 

 

اهللا،  عمر بن اخلطاب كان يتتبع حذيفة بن اليامن يف أزقة املدينة، يا حذيفة ناشدتك

صىل اهللا عليه -مع املنافقني؟ ألن النبي  - صىل اهللا عليه وسلم-ناشدتك اهللا أسامين النبي 

علم حذيفة أسامء املنافقني، عمر لو كنا مثله ال ندري هل نعمل الطاعات أم ال،  -وسلم

ك ما شهد هلم »عمر يف اجلنة«: يقول -صىل اهللا عليه وسلم-ألين سمعت النبي  ، لكن أو

  .باجلنة إال وقد كمل اإليامن يف قلوهبم -صىل اهللا عليه وسلم-ي النب

ته وسالمه عىل نبينا  ، فلام قال له -صىل اهللا عليه وسلم- رضوان اهللا عليهم وصلوا
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